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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่ น 2)เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่ นจาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล และ 3)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นกับการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่ นของประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือ มี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิ มีส่วนร่ วมในการประเมิน และมีส่วนร่ วมในการวางแผน ตามลาดับ และมี
ส่ วนร่ วมในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับปานกลาง สาหรับผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ นอกจากนั้นยังพบว่าการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลางกับการมี ส่วนร่ วมของประชาชนใน การพัฒนา
ท้องถิ่ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จัง หวัดประจวบคี รีข นั ธ์ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
คาสาคัญ : การมีส่วนร่ วม, การพัฒนาท้องถิ่น
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ABSTRACT
The objectives of the study were to investigate the participation level in local
development of people, compare the participation in local development of people, and find out
the correlation between information awareness in local development with participation in local
development of people in Tambon Ronthong, Bangsaphan District, Prachuapkirikhan Province.
The result of the study found that the sample has moderate level in participation in local
development. Majority of sample agreed in the benefit, the rest were the practical participation,
evaluation participation and planning participation, respectively. There was moderate level in
information awareness concerning the local development in local development. The hypothesis
testing found that the different profession of sample effected to the different participation in local
development at .05 level of statistical significance which accepted the hypothesis. On the other
hand, the different sex, age, education and income/month of sample effected to the non-different
participation in local which rejected the hypothesis. Moreover, the information awareness in local
development was moderate correlation with the participation in local development at .05 level of
statistical significance which accepted the hypothesis.
Keywords: Participation, Local Development
บทนา
ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ เป็ นการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตย นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475 และได้มีการจัดระเบี ยบการปกครองโดยใช้
หลักการปกครองที่ สาคัญ 3 ประการ คื อ หลักการรวมอานาจ หลักการแบ่งอานาจ และหลักการ
กระจายอานาจ โดยมี ความสัม พันธ์ กบั การจัดระเบี ยบการบริ หารราชการแผ่นดิ นที่ แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็ น 3 ส่ วน คือ 1) การบริ หารราชการส่ วนกลางใช้หลักการรวมอานาจ 2) การบริ หาร
ราชการส่ วนภูมิภาคใช้หลักการแบ่งอานาจ และ3) การปกครองส่ วนท้องถิ่ นใช้หลักการกระจาย
อานาจ ซึ่ งหลักการเหล่านี้ ได้ถูกกาหนดเป็ นรู ปแบบการปกครองไทยและดาเนิ นการสื บเนื่ องมาจน
ปัจจุบนั
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การปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็ นรู ป แบบการปกครองที่ มาจากหลัก การกระจายอานาจ
กล่าวคือ เป็ นการโอนอานาจจากรัฐบาลส่ วนกลางบางส่ วนให้ทอ้ งถิ่น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ได้ป กครองตนเอง โดยการปกครองส่ วนท้องถิ่ นของประเทศไทย ตามที่ ได้มี การกาหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2553 ได้จดั ระเบียบการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ดังนี้
1. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
2. เทศบาล
3. สุ ขาภิบาล
4. ราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล เป็ นการบริ หารราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ จ ั ด ตั้ งตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 โดยมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้
ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึ งถึง
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ท าแผนพัฒ นาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล การจัด ท า
งบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบตั ิงาน และการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร นอกจากนั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลยังมีอานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติม โดยกาหนดให้องค์การบริ หาร ส่ วนตาบลมีหน้าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16 ข้อ 16 ที่วา่ ด้วยการส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
การมีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นพื้นฐานสาคัญของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
ดังจะเห็ นได้ชดั ในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ได้ให้ความสาคัญของ
การปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยให้ทอ้ งถิ่นมีอิสระในการกาหนดนโยบายปกครองส่ วนท้องถิ่น และมี
การกระจายอานาจให้พ่ งึ ตนเองและตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง กล่าวได้วา่ การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนและการตรวจสอบการทางานขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ถือเป็ นหัวใจสาคัญที่
จะส่ งเสริ มให้เกิดการทางานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเป็ นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
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การศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพราะจากการสังเกต พบว่า ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างน้อย อีกทั้งมีศูนย์รวมการตัดสิ นใจอยูท่ ี่ผนู ้ าท้องถิ่น ทาให้
ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมได้ไม่มากเท่าที่ควร
ผลของการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถนามาเป็ นแนวทางให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง
ก าหนดนโยบายส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒ นาท้อ งถิ่ น โดยมุ่ ง เน้ น ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นที่มีความถูกต้อง เหมาะสม และตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด อันจะส่ งผลให้เกิดความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับการพัฒนาท้องถิ่ นกับ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ประโยชน์ ของการวิจัย
ผลจากการวิจยั สามารถใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ให้
ดียงิ่ ขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่ นของประชาชน
ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีขอบเขต
ประชากร คือ ประชาชนผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้ นไป อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การ
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บริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวนทั้งหมด 5,929 คน
(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) โดยศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่ นของประชาชนในองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดของ Cohen and
Uphoff (1986) ซึ่ งได้กล่าวถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วม และแนวคิดของ Schramm
(1971: 23) ที่กล่าวว่าการติดต่อสื่ อสารมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล มาประยุกต์ใช้เป็ นตัว
แปรในการศึกษา โดยสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ไว้ดงั นี้

ตัวแปรอิสระ
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
ของประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาท้องถิ่น

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนใน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1. ด้านการมีส่วนร่ วมในการวางแผน
2. ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
3. ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
4. ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมิน

สมมติฐานในการวิจัย
1. ประชาชนที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ในองค์ ก ารบริ หาร
ส่ วนตาบลร่ อนทองแตกต่างกัน
2. ประชาชนที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ในองค์ ก ารบริ หาร
ส่ วนตาบลร่ อนทองแตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลร่ อนทองแตกต่างกัน
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4. ประชาชนที่ มี อ าชี พ ต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ วมในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ในองค์ ก ารบริ หาร
ส่ วนตาบลร่ อนทองแตกต่างกัน
5. ประชาชนที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่ นในองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลร่ อนทองแตกต่างกัน
6. การรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับการพัฒนาท้องถิ่ นของประชาชนมี ความสัมพันธ์ กบั
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่
อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีข นั ธ์
จานวน 5,929 คน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
การสุ่ มตัวอย่าง จากประชากรจานวน 10 หมู่บา้ น รวมจานวนทั้งหมด 5,929 คน ซึ่ งกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้จากการใช้สูตรการคานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,
1973: 727-728) ได้จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ 375 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ ยวกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของคาถามเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ (Check
List) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสารในการพัฒ นาท้อ งถิ่ น ของ
ประชาชน จานวน 9 ข้อโดยแบบสอบถามเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)โดยให้คะแนนเป็ น
5 ระดับโดยใช้ Likert Scale เป็ นตัวแบ่งระดับ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 107-108)
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ระดับการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์ในการกาหนดค่าความสาคัญของแบบสอบถาม มาจากการแปรผลข้อมูลจากค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยตามชั้นของค่าเฉลี่ยที่กาหนด โดยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วง
คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (วิชิต อู่อน้ , 2550: 181)
ระยะของช่วงคะแนน = (คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด)
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.80
กาหนดคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การวัดระดับ การมี ส่ ว นร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่ น
ของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 30 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน
คื อการมี ส่ วนร่ วมในด้า นการวางแผน การมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ การมี ส่วนร่ วมในการรั บ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการประเมินโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบ Likert
Scale ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 107-108)
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ระดับการมีส่วนร่ วม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์ในการกาหนดค่าความสาคัญของแบบสอบถาม มาจากการแปรผลข้อมูลจากค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยตามชั้นของค่าเฉลี่ยที่กาหนด โดยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วง
คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (วิชิต อู่อน้ , 2550: 181)
ระยะของช่วงคะแนน = (คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด)
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.80
กาหนดคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น สาหรับการวิจยั ไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
1. การหาความเที่ ย งตรง (Validity)

ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการหาค่ า ความเที่ ย งตรงโดยการน า

แบบทดสอบ ไปเสนอต่ อคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา ตรวจสอบความถู กต้องเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา
(Content Validity)

ของคาถามในแต่ละข้อว่าเป็ นไปตามตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้
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หรื อไม่ รวมทั้งนาไปตรวจสอบกับแบบสอบถามที่เคยมีผวู ้ ิจยั ในเรื่ องที่คล้ายคลึ งกัน หลังจากนั้น
นามาแก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสม
2. การหาความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ทาการหาความเชื่ อมัน่ โดยนาแบบสอบถามไป
ทดสอบกับประชากรในกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มที่ตอ้ งการจะศึกษา จานวน 30 ราย โดย
นาไปทดสอบก่อนเก็บข้อมูลจริ ง (Try-out) แล้วนามาทดสอบหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
โดยวิธีการหาความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) ซึ่ งใช้สูตรของ Pearson
Product Moment Correlation Coefficient และหาค่าความเชื่ อมัน่ รวม โดยใช้วิธีการของ Cronbach
ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ า 0.967 แบบสอบถามชุดนี้จึงอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู ้วิ จ ัย ส่ ง หนั ง สื อ ถึ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลร่ อ นทอง อ าเภอบางสะพาน จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อขอความอนุ เคราะห์จากนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เมื่ อได้รับการอนุ มตั ิ แล้ว ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปแจกให้กบั กลุ่ มประชากรที่ ต้องการ
ศึกษา คือ ประชาชนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบ ทาการตรวจให้คะแนนและนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์
และประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ (Statistical Software)
เพื่อให้ผลการวิจยั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องแม่นยา และบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่
กาหนดไว้
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สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิ บายถึงข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาท้องถิ่ นของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมของกลุ่มตัวอย่างต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒ นา
ท้อ งถิ่ น ของประชาชนในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลร่ อ นทอง อ าเภอบางสะพาน จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถจาแนก
ได้ดงั นี้ กรณี เปรี ยบเทียบ 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) และกรณี เปรี ยบเทียบ
มากกว่า 2 กลุ่มได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA) และในกรณี ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยทางสถิ ติจะ
นาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ตามวิธีของ LSD (Least Significant Difference)
4. ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson product-moment correlation
coefficient) ใช้ศึกษาทิศทางและความสัมพันธ์ของตัวแปร ได้แก่ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาท้องถิ่นกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เกณฑ์การพิจารณาความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน มีดงั นี้
(ชริ นทิพย์ สมัคร, 2549)
0.00 - 0.50 หมายถึง
มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับน้อย
0.51 - 0.80 หมายถึง
มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
0.81 - 1.00 หมายถึง
มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก
สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ .05
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สรุ ปผลการวิจัย
ข้ อมูลสถานภาพทัว่ ไปของประชาชน
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นช่วงกลุ่มอายุ 30-39 ปี มีการศึกษาส่ วนใหญ่ใน
ระดับ มัธยมศึ ก ษาหรื อเที ยบเท่า ส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พ เกษตรกร และมี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน
15,001-20,000 บาท
การรั บ รู้ ข้อ มู ล ข่ า วสารของประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒ นาท้ องถิ่นในองค์ การบริ หารส่ วนต าบล
ร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารในระดับปานกลาง โดยประเด็นท่านได้รับรู ้
ข้อมูลข่าวสารจากโซเชี ยลเน็ตเวิร์ค/แอพพลิเคชัน่ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ มากที่สุด รองลงมาคือ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้อยที่สุด
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้ องถิ่นของประชาชนในองค์ การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพรวม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ส่ ว นร่ วมในระดับ ปานกลาง โดยมี ส่ ว นร่ วมด้ า นการรั บ
ผลประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือ มี ส่วนร่ วมด้านการปฏิ บตั ิ ด้านการประเมิน และด้านการ
วางแผน ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการวางแผน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่ วมที่กลุ่มตัวอย่างมีมาก
ที่ สุ ดคื อ ประเด็ นท่ า นเข้า ร่ วมประชุ ม เพื่ อ วางแผนโครงการต่ า งๆภายในท้องถิ่ น รองลงมาคื อ
ประเด็นท่านเข้า ร่ วมในเวที ป ระชาคมเพื่อเสนอปั ญหาของท้องถิ่ น และการมี ส่วนร่ วมที่ กลุ่ ม
ตัวอย่างมีนอ้ ยที่สุดคือ ประเด็นท่านเสนอแนะข้อมูลเพื่อนาไปพิจารณาในการทางานภายในท้องถิ่น
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติ
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่ วมมากที่สุด มีสอง
ประเด็นคือ ประเด็นท่านเข้าร่ วมกิจกรรมการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่น และท่านเข้า
ร่ วมโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ/กี ฬาภายในท้องถิ่ น รองลงมาคือ ท่านเข้ารับการให้บริ การในด้าน
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สาธารณสุ ขภายในท้องถิ่น และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมน้อยที่สุดคือ ประเด็นท่านชักชวนให้เพื่อน
บ้านเข้าร่ วมโครงการต่างๆภายในชุมชน
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในระดับมาก โดยกลุ่ มตัวอย่างมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ
ประเด็นท่านได้รับความสะดวกจากการพัฒนาท้องถิ่ นด้านสาธารณู ปโภค เช่ น ไฟฟ้ า น้ าประปา
ถนน ฯลฯ รองลงมาคือ ประเด็นการพัฒนาในด้านต่างๆส่ งผลให้ชุมชนของท่านเป็ นชุ มชนที่น่าอยู่
มากยิ่งขึ้น และการมีส่วนร่ วมที่ กลุ่มตัวอย่างมี น้อยที่สุดคือ ท่านมีการใช้ประโยชน์จากสาธารณ
สมบัติของท้องถิ่นอย่างคุม้ ค่า
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการประเมิน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในระดับปานกลาง โดยประเด็นองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานใน
ท้องถิ่น มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นท่านติดตามผลการดาเนิ นงานของโครงการที่เกิดขึ้นใน
ชุ มชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ และกลุ่มตัวอย่างงที่มีส่วนร่ วมน้อยที่สุดคือ ประเด็นท่าน
ร่ วมพูดคุยปรึ กษากันในชุมชนเพื่อทบทวนผลของการดาเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พต่างกัน มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่ น องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ ต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่ น
องค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ นอกจากนั้นยังพบว่าการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนาท้องถิ่ น
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลร่ อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ดังสรุ ปในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่ า
เป็ นไปตาม
ไม่ เป็ น
นัยสาคัญ
สมมติฐาน
ไปตาม
สมมติฐาน
0.226

0.770

0.091

0.002*

0.201

0.000*


ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจยั พบว่า การได้รับข้อมูล ข่า วสารในการพัฒนาท้องถิ่ นจากสื่ อสิ่ ง พิม พ์
ต่ า งๆ เช่ นแผ่น พับ จากวิท ยุ เสี ย งตามสาย มี ค่ า เฉลี่ ย ในระดับ น้อย และการรั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสาร
จากเว็บ ไซต์ข ององค์ก ารบริ หารส่ วนต าบลมี ค่ า เฉลี่ ย น้อยที่ สุ ดนั้น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ร่ อนทองควรมีการเพิ่มงบประมาณ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการเผยแพร่ ข่าวสารทางช่องทางเหล่านี้
มากยิง่ ขึ้น
2. จากผลการวิ จยั พบว่า การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในด้า นการวางแผน มี ค่ า เฉลี่ ย
น้อยที่สุด โดยเฉพาะประเด็นการเสนอแนะข้อมูลเพื่อนาไปพิจารณาในการทางานภายในท้องถิ่ น
ดังนั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทองควรมีการชี้ แจง กระตุน้ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
เสนอความคิดเห็นของตน สนับสนุ นการริ เริ่ มกิจกรรมใหม่ๆในการพัฒนาท้องถิ่น และเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าร่ วมการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาต่างๆของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อนามาพัฒนาท้องถิ่น
ให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด
3. จากผลการวิ จ ัย พบว่ า ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ในระดับ ปานกลาง
โดยพบว่าประชาชนร่ วมพูดคุยปรึ กษากันในชุมชนเพื่อทบทวนผลของการดาเนิ นงานในการพัฒนา
ท้องถิ่ นมี ค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด ดังนั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ อนทอง จึ งควรมี การกระตุ น้ และ
สนับสนุ นให้ประชาชนพูดคุ ยเสนอแนะถึ งข้อดี ข้อเสี ยหลังจบกิ จกรรมต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในชุ มชน
รวมทั้งแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนาความคิดเห็นที่ได้มา
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ปรั บ ปรุ ง และพัฒนาการดาเนิ นงานได้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ค วามเหมาะสมและตรงต่อความ
ต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิจยั เกี่ ย วกับ ปั ญหา และอุ ป สรรคในการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่ นๆ ที่ สามารถส่ งผลให้ระดับการมี ส่วนร่ วม เช่ น แรงจูงใจ
เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3. การวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
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